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Neda Salehi Agha-Solten 
 

A 2009-es iráni választások utáni felkelések, az 
egyenjogúságért folytatott harcok áldozata vagy ennél 
sokkal több?  

Elle, mi elmondjuk nektek 

Avagy milyen Magyarország egyik 
legkedveltebb divatlap főszerkesztőjének lenni 
– interjú Liptai Líviával 

Női 
egyenjogúság 
 

A nők a 19. század óta 
harcolnak az egyenlő 
bánásmódért. A kérdés 
azonban az, hogy ez 
mennyire sikerült, a 
fejlettebb országokban 
szinte teljesen, akár 
még fel is cserélődhet a 
férfi-női viszony, de mi 
a helyzet az 
elmaradottabb 
térségekben, mint 
például Perzsiában? 
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Árny alatt 
 
 
Alapvetően minden ember jónak születik és minden ember jó valamiben. Ezek tesznek minket 
egyenlővé, de mégis különlegessé. 
Véleményem szerint, erkölcsileg mindenki jónak születik. Aztán világra jövetelünk után 
számtalan olyan tényezőnek vagyunk kitéve, melyek aprólékosan alakítják emberi mivoltunkat. 
Ilyen a politika, az iskola, a munkahely, a magánélet. 
Beszélhetünk Évától származtatott eredendő bűnről, mely ideológia szintjén a 19. századig 
átszövi a köztudat mindennapjait. A nőkre ráhúzott családanya, házvezetőnő és szexuális 
kellék szerep mára a múlté. A főként Angliában erős szüfrazsett-mozgalmak lerombolták az 
addigi családszerkezettel kapcsolatos sztereotípiákat és patriarchátus rendszert. 
E hímsoviniszta és rasszista világban kire számítson, tegyük fel, egy fekete nő, ha nem 
magára? Vegyük példának Rosa Parks-ot! Mennyiben helytálló és etikus az a döntés, hogy 
börtönbe zárjunk valakit, mert a buszon nem adta át helyét fehér honfitársának? És ez csak 
egy példa a számos diszkriminatív, a sötétbőrűek szegregálására irányuló törvények közül. 
Vagy ott van Simone de Beauvoir, aki feminista művével (A második nem) és 
biszexualitásának felvállalásával járult hozzá az első női egyenjogúságért küzdő mozgalom 
kiteljesedéséhez. Majd jött az ipari forradalom munkaerőéhsége és az első világháború. A 
férfiak elestek, így a városok újraépítése, munkahelyek betöltése, vajon kiknek a feladatává 
vált? Igen, eltaláltad, Kedves Olvasó! Az alárendelt helyzetből felkívánni vágyó nők 
munkájává. 
Mi, európai nők, ma már büszkén nevezhetjük magunkat emancipált hölgyeknek, ám az 
egyenjogúsítás nem mindenhol történt meg. 
Egy arab nő megcsalásért (ha egyáltalán mer ilyesmit) halállal lakoljon bűneiért, míg férjét 
egy egész hárem kényezteti? Akkor most, hogy is van ez? Mi adhat elég erőt a gyengébbik 
nemnek, ha az egyenjogúságukért harcoló iszlám Sirin Ebadi a hatóságok elől emigrációba 
kényszerült? 
Erre, és egyéb fennálló kérdéseire választ kaphat, ha fellapozza újságunkat. Számunkban 
betekintést nyerhet a közel-keleti nők helyzetébe, valamint indítékaik feltárásával segítünk 
Önöknek, hogy közelebbről megismerjék rejtélyes és kiszámíthatatlan világukat. 
 
 

Német Noémi főszerkesztő 
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Egy Nő Irán élén 

A háborúkat túlélő nőket általában 
szomorú képekkel ábrázolják: az áldozaton 
cafatokban lóg a ruha, a tekintete 
kétségbeesett, legyek köröznek szurtos 
arca körül, és csupán arra van szüksége, 
hogy használt ruhákkal, tartós 
élelmiszerekkel, gyógyszerekkel, és 
bankjegyekkel segítsék nyomorúságos 
helyzetében. Ennek az ábrázolásmódnak 
természetesen van alapja, hiszen 
hátborzongató háborús helyzetekkel, 
szeretteik és otthonuk elvesztésével kell 
nap mint nap szembenézniük. A perzsa 
országokban a nők csak másodrendűek, 
nem rendelkezhetnek szabad akarattal, 
döntésekkel, és a rengeteg háború miatt 
akár menekültekké válthatnak. Ez a mai 
világban már teljesen elképzelhetetlen, 
mégis jelen van. Egy pár példát említenék. 
Iránban 50 dollárt kell fizetnie annak a 
nőnek, aki festett körömmel megy ki az 
utcára, vagy henna festékkel tetoválja 
kezét. A hetvenes évek végén lezajló 
forradalom után Irán köztársasággá vált. 
Ám a változást akaró emberek a 
demokrácia helyett, melytől szabadságot és 
egyenlőséget vártak, erőszakos elnyomást, 
függetlenség helyett, pedig elszigetelést 
kaptak. 
A női társadalom nem tűrte az 
ellentmondásokat, és ennek meg is lett az 
eredménye. Megjelentek a hölgyek 
egyenjogúságáért küzdő csoportok. A világ 
egyik leghíresebb emberi jogokért küzdő 
aktivistája az iráni származású Sirin Ebadi. 
A demokráciáért, a nők és a gyerekek 

egyenjogúságáért vívott harcért kapott 
2003-ban Nobel-díjat. Ő volt az első és 
idáig az egyetlen nő egy perzsa országban, 
aki ezzel a kitüntetéssel büszkélkedhet. 
Sőt, ő volt hazája első női bírója. A 
forradalom hatásai miatt le kellett 
mondania a bírónői posztjáról, és sokan 
vádolták azzal is, hogy a nyugati 
országokat segíti. Azóta az emberi jogok és 
az iszlám törvényei miatt emeli fel a 
szavát. Nagymértékű politikai ellenérzései 
miatt likvidálták több fontos döntésben. 
Nyugdíjazást kérelmezett, amit elfogadtak. 
Neki köszönhető, hogy az 1999-es 
elnökválasztási kampányban már 14 nő 
vehetett részt a 270 parlamenti 
képviselőből. 
Ebadi szerint elkerülhetetlen Iránban egy 
újabb népfelkelés. A nép csak napról napra 
szegényebb és türelmetlenebb. A nők sem 
fogják sokáig a másodrendű, 
megalázkodott életet élni. Egyszer véget 
kell ennek a rendszernek vetni. Bár az ott 
élő nők szerint az 1979-es forradalom óta 
javult a helyzetük, mégis egy Európában 
élő nő számára teljesen elviselhetetlen 
lenne tetőtől talpig kendőkbe rejtőzködve 
élni. 
Sirin Ebadi rendkívül sok fenyegetést 
kapott, nemrégiben ellopták otthonából a 
Nobel-díját. Ezután családjával Kanadába 
költözött, a folyamatos iráni viszályságok 
elkerülése végett. 

Forrás:www.dam.az 

H.G 
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A feketék megmentője 

 mai világban már teljesen megszokott, hogy egy sötétbőrű ember mellett 
egy fehérbőrű ül a buszon. Nap, mint nap ezt látni. Kapcsolatban állnak 
egymással, beszélgetnek, együtt dolgoznak, talán meg családot is közösen 
alapítanak. Ki hitte volna, hogy az USA-nak egyszer még afroamerikai 

elnöke lesz? Elárulom: senki. Nem is olyan régen, az 1950-es években ez a tény teljesen 
elfogadhatatlan volt. Megszokott, hogy a négerek a rabszolgák, a társadalmi réteg 
legalján helyezkednek el, emberszámba sem veszik őket, a rasszizmus áldozatává 
válnak. De miért?  

Ám itt a példa arra, 
hogy egy egyszerű, 
hétköznapi fekete 
családból is bekerülhet 
valaki a 
történelemkönyvekbe. 

1955-ben buszok első 4 
sorát, 10 helyet a 
fehéreknek tartottak fel. 
Az afroamerikaiak a 
busz hátsó felében 
ülhettek. Ha megtelt a 
busz első fele, akkor a 
feketéknek át kellett 
adniuk a helyüket, és ha 
már annyira sokan 
voltak, akkor a buszról is le kellett 
szállniuk. Elöl kifizették a 10 centes 
menetjegyüket, majd volt úgy, hogy 
miközben leszálltak, hogy a hátsó ajtón 
szálljanak fel, a busz otthagyta őket. Akár 
40 mérföldet is kénytelenek voltak gyalog 
megtenni, zuhogó esőben.  
Rosa Parks többszöri felszólítás ellenére 
sem adta át a helyét fehérbőrű társának, 
hiszen az korábban feketéknek volt 

kijelölve. Sorsa börtönbüntetés lett. „Az 
egyetlen dolog, amibe belefáradtam, az az 
engedelmeskedés volt. Nem akartam, hogy 
igazságtalanul bánjanak velem, hogy 
megfosszanak egy ülőhelytől, amiért 
fizettem. Itt volt az idő… itt volt a 
lehetőség, hogy kiálljak azért, amiben 
hiszek, hogy kifejezzem, mit éreztem, mikor 
így bántak velem. Nem akartam, hogy 
letartóztassanak, épp elég dolgom volt 

A 
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anélkül is, hogy börtönbe kerüljek, de 
mikor döntenem kellett, nem haboztam, 
mert úgy éreztem, túl sokat kellett már 
elviselnem. Minél többször megadtuk 
magunkat, minél többször 
együttműködtünk ezzel a bánásmóddal, 
annál inkább elnyomtak minket.” – 
nyilatkozta a nő. 
1955-ben megszervezték a montgomeryi 
buszbojkottot, melynek célja az volt, hogy 
udvariasan bánjanak velük a buszokon, 
fekete sofőröket is alkalmazzanak, és az 
ülhessen le először a buszok közepében 
lévő helyekre, aki elsőnek érkezik. 381 
napon keresztül egy néger lélek sem szállt 
fel a buszokra. Taxikkal mentek, melyek 
ugyanannyiba kerültek, mint a buszok, 
vagy sétáltak. A fehérek erre a lázadásra 
terrorral válaszoltak, feketék által 

látogatott templomokat robbantottak vagy 
éppen gyújtottak fel. Végül a legfelsőbb 
bíróság eltörölte a faji megkülönbözetést a 
buszokon. 
Rosa Parks kivívta magának azt a 
megtiszteltetést, hogy ő lett polgári 
mozgalom szimbóluma. Csakugyan, mint 
Sirin Ebadi, elveszítette a munkáját, és egy 
másik államba költözött. Még ott sem volt 
biztonságban, 81 éves korában, a saját 
otthonában támadtak rá. 
Számomra hatalmas nagy tiszteletet 
érdemel e két nő, hiszen feláldozták 
magukat a népükért és a hazájukért 

Forrás:. http://acelebrationofwomen.org 

H.G. 
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Simone de Beauvoir 

A 20. század második felének egyik 
legmeghatározóbb és legismertebb női 
gondolkodója, a feminizmus kiemelkedő 
ideológusa volt. Ő magát elsősorban írónak 
tartotta, élettársát Sartre-t, pedig 
filozófusnak. Úgy hitte, ők ketten 

összetartoznak, azaz 
„ketten egyek”. 

 

 

 

 

1908. 
január 9-én Párizsban 

Simone Lucie-Ernestine-Marie- 
Bertrand de Beauvoi néven látta meg a 
napvilágot. Családja szigorúan vallásos 
volt. Küzdelmét és lázadását a 
konformizmus (a fennálló uralkodó 
rendszerhez való elvtelen alkalmazkodás- a 
szerk.) ellen az Egy jó házból való úrilány 
emlékei című művében írta le. 1926-tól 
filozófiát tanult a Sorbonne-on, ahol 1929-
ben letette a mestervizsgáját és 
megismerkedett későbbi élettársával, Jean- 
Paul Sartre-val. Ő volt az első, aki ilyen 
fiatalon megszerezte a mesteri fokozatot. A 
nagy áttörést 1945-ben A vendég című 

regénye és A 
mások vére című írása hozta 
meg számára. 1949 után hosszú világkörüli 
utazásba kezdett, többek között Kínában és 
a Szovjetunióban is járt. Aktív 
békeharcosként tevékenykedett, párjával 
tiltakozott a vietnámi és az algériai háború 
ellen. Együtt bírálták burzsoázia régimódi 
látásmódját. Szerkesztője volt a Les temps 
modernes című folyóiratnak, melyet 
Sartre-rel alapított, és benne az 
egzisztencializmus képviselői kaptak 
helyet.  
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     1949-ben megírta a feminizmus 
alapművét, A második nem című könyvét, 
mellyel világhírűvé vált. A két kötetes mű 
végigkíséri a nők történetét, megvizsgálva 
alárendelt helyzetüket tudományos, ám 
mégis könnyed stílusban. 1970-es évektől 
feminista mozgalmak vezetője lett, 
elsőként szólalt fel az abortusz 
büntetlensége mellett. Érdeklődése 
középpontjában a női sorsok, morális 
kérdések és a nők szabadságharca állt. Ő 
volt az első, aki a feminizmust definiálta. 
Helyet kapott egzisztencialista szabadság 
kérdése, a történelmi, gazdasági helyzet 
hatásai és a nő biológiájának tárgyalása is a 
könyvében.   

     Nézete szerint „a nőt a férfihoz 
viszonyítva szokás meghatározni és 
jellemezni… ő a lényeges, a nő a 
lényegtelen. A férfi a Szubjektum és az 
Abszolútum, a nő a Másik.” Erősen 
kritizálja a férfiközpontú megközelítést, 
különösen Engels A család, állam, 
magántulajdon című könyvét. A második 
kötet kezdő sora „Az ember nem születik 
nőnek, hanem azzá válik.” méltán vált 
szállóigévé. 

   Az emancipált nőnek is szentelt egy 
fejezetet. A mai társadalmunkban sok 
olyan nő van, aki nem várja el, hogy 
kifizessék a ruháját, illetve van saját 
gondolata, amit nem rejt véka alá. 
Tisztában van a maga értékeivel és képes a 
saját lábán megállni. Az anyasággal 
kapcsolatban is szokatlan nézeteket vallott: 
„Az úgynevezett, anyai ösztön nem létezik, 
legalábbis ami az emberi fajt illeti.” , „A 
magzat véletlen burjánzás az anyaméhen, 
léte nem igazolt.” A nő nemi szerepét 
elutasíthatta írásai alapján: „A nő balsorsa 
az, hogy biológiailag az élet 
reprodukciójára rendeltett. ”  

      1986. április 14-én halt meg. Halála 
után a sajtó rögtön elkezdte olvasni naplóit, 
kéziratait, amelyekből kiderült, hogy a 
kapcsolatában inkább alárendelt szerepet 
töltött be, függött az élettársától. Nyitott 
kapcsolatban éltek, de megfogadták, hogy 
sosem hazudnak egymásnak. A férfi több 
nővel is bonyolított futó viszonyt, mely 
gyakran féltékenykedésre adott okot 
párjának. Sokszor közös alkalmi partnerük 
is volt, egyik Bianca Lamblin, aki Simone 
diákja volt, aki Disgraceful Affair 
(Szégyenteljes kapcsolat) című könyvében 
írt arról, hogy szexuálisan kihasználta a 
tanárnője. 1937-ben szintén elcsábított 
Simone de Beauvior egy 17 éves diáklányt, 
Nathalie Sorokine-t. A vád miatt 1943-ban 
fel is függesztették tanári állásából. 
Gyakran sokkolták a közvéleményt 
háromszemélyes kalandjaikkal, továbbá 
Simone biszexuális beállítottságával. 
Emellett több neves értelmiségi mellett ő is 
petícióban kérvényezte, hogy töröljék el 
Franciaországban a szexuális beleegyezési 
korhatárt, amely értelmében gyermekekkel 
is lehetett volna szexuális kapcsolatot 
létesíteni. 

     Mindezek ellenére Jean- Paul Sartre-val 
kapcsolatuk egy egész életre szólt, egészen 
1980-ig, a férfi haláláig tartott. Gyermekük 
nem született, sőt még közös háztartásban 
sem éltek. Házasságot sem kötöttek, pedig 
1929-ben Sartre megkérte a kezét, hiszen 
házasságellenességét többször is 
megfogalmazta: „El kellene tiltani, hogy a 
nőknek egyedüli hivatás, szakmája a 
házasság lehessen… A házasság, 
visszataszító konvenció.”  Kapcsolatuk 
rendkívüliségét szemlélteti Sartre híressé 
vált mondata, melyet élettársához címzett: 
„Te vagy nekem a szükséges kapcsolat, az 
összes többi véletlen.”  

Forrás:www.listal.com 
P.D 
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We are Neda 

2009, Irán. Az akkori választások igen 
nagy port kavartak az országban, s lázadók 
milliói mentek az utcára tüntetni a 
választási csalások ellen, ám mindezt 
békésen tették. Pár nap után a rendőrök, és 
az iráni Baszidzs nevű félkatonai szervezet 
mégis közbelépett, és a tiltakozás vad 
erőszakba fulladt. Ekkor lőttek meg egy 26 
éves nőt is, akinek a haldoklásáról készült 
videó futótűzként terjedt el az egész 
világon. A felvétel sokkolta a 
közvéleményt, és Neda, ahogy a kisfilmből 

kiderült, pillanatok alatt a teheráni 
választási csalások elleni tiltakozás 
jelképévé vált, szerte a világon.  

De mégis ki is ez a Neda? A tragikus 
halálesetet követően rengeteg kérdés 
felmerült, hiszen csak találgatni lehetett, 
hogy ez a lány vajon politikai nézetei, 
cselekedetei miatt vagy véletlen folytán 
kapta a gyilkos lövést a mellébe. Végül a 
24 éves fiatalember, Saeed Kamali Dehgan 
kiderítette Neda teljes nevét, lakcímét, s az 
igazság feltárása érdekében felkereste a 
gyászoló szülőket. 

A család vállalta, hogy a nyomozást 
további információkkal segíti. Így kiderült, 
hogy Neda Salehi Agha-Soltan nem volt 
érdekelt a politikában, csak egyszerűen, 
mint több millióan rajta kívül, a 
szabadságáért kívánt harcolni. A lány 
1982-ben született Teheránban, s anyja 
állítása szerint gyermekkora óta lázadó 
típus volt. Iskolás korában elsőként tagadta 
meg a csador (egy olyan félkör alakú, 
ujjkivágás nélküli ruhadarab, melynek 
nyitott az eleje) viselését. Emellett mindig 
mosolygott, s szeretett könyveket olvasni, 
a mű típusától függetlenül. 
Kíváncsiságának kielégítése érdekében a 
teheráni Azad Egyetemen tanult iszlám 
filozófiát, ám pár év után feladta 
tanulmányait, mivel vallási nézetei nem 
egyeztek meg azzal, amit ott tanítottak 
nekik. Később törökül kezdett tanulni, 
ugyanis utazásai során megszerette az 
országot, s török idegenvezetőnek készült. 
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A családja elmondta, hogy Törökországban 
leginkább az fogta meg, ahogy a nők 
viselkednek, mivel ott nincsenek olyan 
szigorú szabályok, mint hazájában. Hiszen 
Irán az 1979-es iszlám forradalom után 
létrehozott, vallási normákra támaszkodó 
rendszerben embertelen szigorításokat 
vezetett be, leginkább a nők hátrányára. 
Elsőként, eltörölték a családvédelmi 
törvényeket, s a nők személyes, és törvény 

előtti jogait. Másodszor, öltözködésüket is 
megszabták: még a mai napig is kötelező 
eltakarni a lábukat, kezüket és hajukat, 
még a strandokon is. Mégis talán ez a 
törvény keltheti a legkevesebb 
felháborodást a többi mellett, mivel az 
említettek mellett, egy nőt elkaphattak, ha 
nyilvánosan egy olyan férfival jelent meg, 
aki nem a közeli rokona. Továbbá egy nő 
életének, és szavának is (!) az értéke fele 
akkora, mint férfitársaié. Így, ha a férfi a 
bíróságon azt állítja, hogy nem követett el 
erőszakot felesége ellen, ám a nő 
ragaszkodik ahhoz, hogy igenis 
megütötték, a férfinak adnak igazat, sőt, a 
nőt még jobban megbüntetik, hamis 
tanúskodásért. Ezen kívül, lecsökkentették 
a házasság alsó korhatárát 14-ről 9 évesre, 
s kijelentették, hogy ha egy anyuka 
újraházasodik kevesebb, mint 7 évvel a 
válása után, elveszti a gyerekeit.  

Neda, és rengeteg más fiatal társa ebben a 
könyörtelen helyzetben, a 2009-es 
választásokban látta a reményt, ahol az 
akkori elnök, Mahmid Ahmadinedzsád 
egyik ellenfele, Mir Hoszgu Muszani ígért 
új reformokat. Kampányában felesége 
játszott óriási szerepet, akinek szónoklatai 
miatt egyre többen hitték, hogy a 
kormányváltás megoldás lehetne a 
problémákra.  
Ezzel szemben, Ahmadinedzsád máshogy 
próbálta megnyerni az iráni emberek 
szavazatait. Járta az országot, temérdek 
pénzt osztott szét, új iskolát építtetett, s új 
utak építését kezdeményezte, ám ezeknek a 
befejezése még várat magára. 
Mindenesetre a 4 elnökjelölt közül 
nyilvánvalóvá vált, hogy kettőjük között 
fog eldőlni az elnöki cím, 
valószínűsíthetően igen szoros versenyben.  

Már egy héttel a választás előtt az emberek 
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az utcán ünnepeltek, szurkoltak saját 
jelöltjüknek, amikor is június 12-én, 
pénteken elkezdődött a szavazás. 
Csakhogy a nap folyamán nem minden úgy 
alakult, ahogy kellett volna: az ellenzék 
emberei arra panaszkodtak, hogy a 
választói rendszert nem bírják ellenőrizni, 
megfigyelőik nem tudnak bejutni, 
telefonjaikat, e-mail címeiket blokkolták. 
További feszültséget váltott ki az is, hogy 
már az összeszámolás előtt 60%-os 
győzelmet hangoztattak 
Ahmadinedzsádnak. A számlálás 6 óra 
alatt befejeződött, így sokan arra 
gyanakodtak, hogy választási csalás 
történt. Ezért másnap emberek milliói 
vonultak utcára, kortól és nemtől 
függetlenül, s követelték a szavazatok 
újraszámlálását, bár mindezt békésen, 
„csöndesen” tették.  

A forrongásokban Neda is minden nap 
részt vett. Egy nap, 3 Baszidzs-i nő 
szólította le azzal, hogy: „Tégy egy 
szívességet, és ne gyere ki, mert a 
Baszidzs-i férfiak a szép lányokat veszik 
célpontjukul, és le fognak lőni.”   Ezt azzal 
indokolták, hogy a férfiak nem tudják a 
szépség előtt kontrollálni magukat, ám 
tisztában vannak azzal, hogy ha ilyenkor 
úgymond „beléjük bújik az ördög” nem 
fognak a mennyországba kerülni, így 
inkább lelövik őket.  

Az intelmekkel mit sem törődve, Neda a 
következő napokban is részt vett a 
tüntetéseken, annak ellenére, hogy 4 nap 
elteltével már rendőrség és a Baszidzs 
Milícia beavatkozására is lehetett 
számítani. Olyannyira eldurvult a helyzet, 
hogy egy hét után Ali Khamenei, a legfőbb 
vallási vezető kijelentette, hogy ha a 
lázongó tömeg nem megy haza, mindent be 
fog vetni, hogy leállítsa őket. Másnap, a 

hazamenetel helyett már koránt sem 
békésen, de folytatódott a tüntetés, „Death 
to the Dictator”, azaz Halál a diktátorra 
feliratú táblák sokaságával. A rendőrség 
valóban erőszakosan lépett közbe: 
könnygázt, majd gumibotokat alkalmaztak, 
hogy eloszlassák a tömeget, viszont ezzel 
káoszhangulatot teremtettek. Ekkor 
csattant el az a bizonyos lövés, amely Neda 
életébe került. A lány, ahogy a felvételeken 
is látszik, igen gyorsan, 1 perc alatt 
elvérzett, hiszen egy mesterlövész, nagy 
valószínűséggel a kormány embere találta 
el. Ez az intuíció arra is alapozható, hogy a 
halálhír elterjedése után a leghihetetlenebb 
hazugságokkal próbálták elterelni a gyanút 
magukról, kevés sikerrel. Hiszen ki hitte 
volna el, hogy a CNN vagy a BBC egy 
embere, esetleg egy angol titkos ügynök 
lőtte le a lányt?! A hazugságok mellett 
tisztességes temetést sem engedtek a 
családnak, sem a mecsetben, sem a 
temetőben nem lehetett megtartani a 
ceremóniát. (Igaz, 40 napra rá óriási 
tömegsereg vonult a temetőbe, tisztelegni 
Neda, és a lázadás többi áldozata előtt.)  

Ahogy már az elején is említettem, az 
egész világot megrendítette a haláleset, s 
ez okból kifolyólag, Reza Deghati, egy 
híres francia fényképész, stúdiójában 
számos Neda-maszkot készített. Ezeket 
elküldte a világ különböző fővárosaiba, 
ahol protestálók tömegei viselték azt 
ordítozva, hogy: ”We are Neda”, azaz: Mi 
vagyunk Neda!  Így alakult ki a Neda- 
szimbólum, ami a szabadság, a remény, és 
természetesen az iráni választási csalás 
ellen, egyfajta jelkép lett. Az i-re, pedig a 
pontot a The Times, angol újság tette fel, 
hiszen 2009-ben, Neda Agha-Soltan, a 
teheráni nő lett az év embere.  

Sz.D. 
Kommentár: Baszidzs Militia – az Iráni 

Iszlám Köztársaság 1979 óta fennálló 

félkatonai szervezete. Tagjai fiatal iráni 

önkéntesek, akik cserébe bizonyos 

kiváltságokkal élhetnek. A Baszidzs 

(=mozgósítás) kisegítő erőként működik 

vallási ünnepek lebonyolításában, s 

ellenzéki gyülekezések leállításában. 
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Minden nap más bőr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khanum: Miért akartál 
újságíró lenni? 

Liptai Lívia : 
Gyerekkoromban, amikor 
autóval utaztunk, mindig 
összeakadt a tekintetem a 
többi hátsó ülésen 
bámészkodó gyerekkel. 
Csak az járt a fejemben, 
hogy vajon hova 
utazhatnak, honnan jöttek, 
kik lehetnek ők?  Vajon 
milyen lenne, ha egy 
napig az ő életüket 
élném? Világos volt, hogy 
a színészet az egyetlen út, 
ha minden nap más 
bőrébe akarok bújni. 
Földessy Margit SzínJáték 
Stúdiójában aztán elég 
korán kiderült, hogy nem 

nekem való ez a szakma. 
Nekem egyszerűen nem 
ment a kitárulkozás a 
színpadon. Márpedig a jó 
színész nem csak 
másokba akar belelátni, 
hanem magát is meg meri 
mutatni. De nem estem 
kétségbe, mivel nagyon 
szerettem fogalmazásokat 
írni és alapvetően 
kíváncsi is vagyok, a B-
tervem az újságírás volt. 
Az interjú készítés 
egyébként hasonlít a 
színészethez. Az egyik 
nap még a New York-i 
divathéten a modellekkel 
beszélgetsz a másikon 
meg már egy 
hajléktalanszállón vársz a 
tetűvizsgálatra. 

K:  Jól sejtem, hogy a 
legszívesebben riportot 
csinálsz? Melyik volt a 
kedvenced? 

L.L.:  Az utóbb említett 
riport, amikor egy 
hajléktalanszállón 
töltöttem egy napot. Még 
a szociális munkások is 
próbáltak lebeszélni róla, 
de úgy gondoltam, hogy 
egy nap alatt semmi 
komoly bajom nem eshet. 
Megismerkedtem itt egy 
tőlem 5 évvel idősebb 
nővel, aki tizennégy éves 
kora óta az utcán élt. Az 
elején nagyon nehezen 
indult be a 
beszélgetésünk, mert 
olyan mély szakadék volt 
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K:  Milyen 
feladatokkal 
jár az Elle 
főszerkesztőjén
ek lenni? 

 

az ő általa tapasztalat 
világ és az átlagemberek 
élete között, hogy minden 
próbálkozásom a bizalom 
kiépítésére ellenállásba 
ütközött. Más fogalmai 
voltak a biztonságról, a 
tulajdonról, a szeretetről, 
az emberiségről. 14 
évesen én azon 
veszekedtem az 
anyukámmal, hogy miért 
nem takarítok többet, ő 
pedig próbálta az 
anyukájának 
bebizonyítani, hogy a 
mostohaapja rendszeresen 
megerőszakolja. Ha én azt 
mondom, csalódtam az 
emberekben, akkor arra 
gondolok, hogy valaki 
nem egyenes a 
munkahelyemen. Ő arra 
gondolt, hogy 16 évesen 
egy méterre tőle ölte meg 
az egyik legjobb barátja a 
másikat. Az én egyik 
nagy traumám mondjuk a 
szüleim válása, az övé az, 
hogy látta a saját húgát 
szipuzás közben 
megfulladni. Itt jöttem rá 
arra, hogy vannak életek, 
amikbe nem lehet 
belelátni sem egyetlen 
nap, sem évek alatt. 

K:  Elég formabontó 
ötleteid vannak. 
Gondolok itt például a 

sminktelen és a túlsúlyos 
címlapra. 

L.L.:   Ezek nem az én 
formabontó ötleteim 
voltak, a nyugati lapok 
hoztak le először ilyen 
anyagokat. Minden évben 
vannak különböző 
tendenciák a 
divatvilágban, akkor épp a 
természetes vonal volt 
túlsúlyban. Ugyan ezek 
tényleg jó dolgok, de nem 
szabad őket 
túlmisztifikálni. Amíg 
lesznek magazinok, addig 
lesz Photoshop is. Az 
emberek nem a valóságot 
akarják látni, amikor 
megvesznek egy 
magazint, hanem a 
kijavított valóságot. 
Szomorú, de ez van. 

L.L.:  Például- hogy az 
élvezetes dolgoknál 
maradjunk- az ilyen 
tendenciákat észre kell 
venni. Ezeket senki nem 
írja le neked, erre rá kell 
érezni. Folyamatosan 

figyelni kell, hogy mi 
zajlik a világban és 
Magyarországon a 
társadalomban, a 
politikában- még akkor is, 
ha nem hírmagazin 
vagyunk. Ahhoz, hogy 
valamennyire el tudjunk 
rugaszkodni a valóságtól, 
ismerni kell a valóságot. 
Ki kell találni a lapot, a 
tartalmat-ebben nagy 
segítséget jelenetnek a jó 
szerkesztők is, a 
vizualitást-itt a művészeti 
vezetőnknek van nagy 
szerepe, folyamatos 
útmutatást kell adni a 
szerzőknek. Az oké, hogy 
írjunk a sérült emberekről 
például, de hogyan? Mitől 
lesz ez Elle-s? Nem 
mindig sikerül, de 
általában jó, ha valamivel 
meg tudjuk csavarni egy 
kicsit a dolgokat. Az 
unalmasabb dolgokról-
pénzügyek, hirdetőkkel, a 
sales-szel való 
kapcsolattartás, a kiadóval 
való egyeztetésről inkább 
nem beszélnék, mert azt 
úgyis átugorjátok. Ha jól 
végzi a főszerkesztő a 
munkáját akkor teremt 
egy külön kis világot a 
lap, ha belelapozol. 

www.elle.hu 

L. L.
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Túl messze a nyár? 

 

Lehet. Ám ahhoz, hogy eldöntsd, hová szeretnél menni, időben kezdj el nézelődni. Ebben 
a segítségedre lehetünk, ugyanis rovatunkban lehetőségeket kínálunk fel, hová, és kikkel 
érdemes menni. Ne izgulj, biztos találsz magadnak megfelelő helyet. Szerelmes vagy, 
vagy talán szerelmes szeretnél lenni? Vagy a csajokkal/haverokkal szeretnél kiruccanni? 
Családi utazás? Belföld? Külföld? Olvasd el cikkeinket, és megtudod, hová érdemes 
menni. 

 

 

Szerelem-Párizs? 

Párizs. Mi jut először eszünkbe? A 
szerelem és a divat városa? Nos, igen. Mi 
most mégse Párizst, hanem valami egészen 
mást mutatunk be. Ha valaki szerelmes, és 
párjával szeretne tölteni egy élményekben 

gazdag hetet, talán Görögország a 
legmegfelelőbb. Hűsölni, miközben koktélt 
iszol, vagy napozni a fehér homokban, 
esetleg kirándulni mesés tájakon? Élvezd a 
nyaralást úgy, hogy mozgós, de mégis 
nyugodt hétben legyen részed. 

Görögország már gyermekkorunkban 
megragadja az embert mesés történelmével 
és mitológiájával, valamint mesés tájaival. 
A görögök nemcsak a történelmet, de az 
égboltot is átszövik mesés 
csillagképeikkel. A szólás szerint mindenki 
hordoz egy darabot magában 
Görögországból, még ha nem is tud róla-> 
„Minden európai ember – bárhol is él – 
magában hordoz egy darab Görögországot. 
Ha földjére lép a bálunk, mintha 
őshazánkban járnánk.” Az országba 

érkezve azonnal megismerhetjük a 
görögök vendégszeretetét, elárasztanak 
minket ételeikkel, italaikkal, valamint 
megismerhetjük Görögországot a tengertől 
a mesés sziklákig. 

Görögország a Balkán-félszigetén fekszik, 
legnyugatibb pontja Korfu, legdélebbi 
Kréta, legkeletebbi Rodosz, szárazföldi 
része a Balkán és a Peloponnészoszi-
félsziget.  Időjárása igazi mediterrán 
(száraz, meleg napos). Itt mindenki 
megtalálja a maga számára ideális 
kikapcsolódási lehetőségeket: üdülés, 
pihenés, túrázás, extrém sportok, éjszakai 
élet. Legnépszerűbb üdülőhelyei 
Korfu,Kréta és Zakhyntos, a szárazföldön 
pedig Sarti és Parália. Ha kedveseddel 
nyugodtabb környezetre vágytok, akkor 
inkább Volosra, vagy Paleria-szigetére 
menjetek. 

Ha úgy döntöttetek, Görögország a 
megfelelő hely számotokra, akkor 
mindenképpen figyelmetekbe ajánlunk 
néhány görög szót:  
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Ghálá – Jó napot! 

Kaliszpera – Jó estét! 

Efhariszto – Köszönöm. 

Ená -1 

Dío – 2 

Trijá -3 

Teszerá – 4 

Pende – 5 

Birá– Sör, hogy a férfiak 
se maradjanak ki. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemsokára itt a nyár, és ti még nem 
tudjátok, hol töltsétek a jól 
megérdemelt vakációt? A társaság már 
megvan és mindenki kész egy 

G.F. 

Kép Forrása: 

:http://sarti-info.hu/2010/12/12/gorogorszag/gorogorszag.php 
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felejthetetlen csajos lazulásra, azonban a helyszín kiválasztása mindig kudarcba fullad. 
Mi segítünk! 

 

Ha napsütötte tájra vágytok, de mégis 
élményekben gazdag, pezsgő nyaralásra, 

Mallorca  a tökéletes hely számotokra. 
Spanyolország legkedveltebb szigete 
rengeteg lehetőséget nyújt a kikapcsolódni 
vágyók számára. A napozáson, a fürdésen 
és a sziget szépségében való 
gyönyörködésen kívül extrémebb 
lehetőségekben is részetek lehet, ha elég 
bátrak vagytok. A mélytengeri merülés és a 
sziklamászás felejthetetlen élményt biztosít 
az igazán vállalkozó szelleműek számára. 
Az egésznapi sütkérezés vagy kalandok 
után a sziget nyüzsgő éjszaki élete 
tökéletes szórakozási lehetőséget nyújt.  
 

Repülővel a fővárosba, Palma de 
Mallorcába érkezhettek, azonban érdemes 
a sziget többi látványosságát is 
megtekinteni. A csodálatos természeti 
képződmények, turistaközpontok, 
szórakozási lehetőségek legegyszerűbben 
autóval deríthetők fel. Az autóbérlésben 

egy linkkel próbálunk a segítségetekre 
lenni, ahol meglelhetitek a számotokra 
megfelelő közlekedési eszközt. 
www.traveljigsaw.hu/Mallorca 

Ha a sziget körbebarangolása helyett 
mégiscsak egy helyen vernétek sátrat, 
Alcudia a legmegfelelőbb, Mallorca 
legfőbb turistaközpontja és a legtöbb 
lehetőséget nyújtó városa. A 8 km hosszú 
fehér homokos tengerpartja, aquaparkja és 
az óvárosa turisták ezreit vonzza. A 
spanyol tradicionális ételek megízlelése 
elengedhetetlen, ha Mallorca mellett 
döntötök. 
Íme néhány tipp a helyi kuriózumokkal 
kapcsolatban, amit a figyelmetekbe 
ajánlunk: 

F.H. 

Kép Forrása: 

http://aguidetomallorca.com/2010/07/20/hello-world/ 
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Paella- Spanyolország fő 
nemzeti étele. Rizs, sáfrány, 
olívaolaj tengeri falatokkal, 
hússal és zöldséggel körítve. 

Tapas- vacsora előtt 
fogyasztják, erősen ízesített 
tengeri falatokból, húsból, 

kolbászból áll. 

Tortilla- Nálunk is ismert 
feltekert formában, de persze 

az igazi spanyol tortilla 
utánozhatatlan 
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Néhány hasznos tipp: 

Előszezonban a Zaton Holiday 

Village-ben a 6 személyes 

apartmanok olcsóbban 

bérelhetők. Részletesebb 

információkért keressék fel a 

www.zaton.hr –weboldalt. 

 

Ha családdal, azon belül, ha gyerekekkel megyünk utazni, ne feltétlenül a gyönyörű táj, 
tengerpart legyen az első szempont. A gyerekek hamar elfáradnak, nagyon sokak az 
utazás során, ezért ajánlanánk Horvátországot. 

 

 Egy sokszínű ország, csodás tengerparttal 
és kirándulási lehetőségekkel, s mégse 
olyan messze. Autóúttal a legközelebbi 
része az országnak mindössze 6 órára van. 
Gondoljunk csak bele, milyen hamar ott 
vagyunk.  

Horvátország egyik legkedveltebb üdülési 
központja Isztria, és Dalmácia. 
Horvátország inkább köves partjairól híres, 
Isztrián mégis homokos tengerpart várja az 
oda látogatókat. Ha a gyerekek 
mindenképp búvárkodni szeretnének, ne 
oda menjenek.  

Horvátország északról Magyarországgal 
határos. Fővárosa, és egyben legnagyobb 
városa Zágráb. Éghajlata kontinentális, a 
tengerpart mellett pedig mediterrán, az 
egész évben meleg tengerrel, amely nyáron 
elérheti a 28°C-ot is. Horvátország remek 
lehetőséget ad a kikapcsolódásra úgy, hogy 
egyben egy élményekkel teli utazásban 
legyen részed.  Ha egy olyan napot 
szeretnél eltölteni gyermekeiddel, amikor 
nem csak a tengerparton heverésztek, 
figyelmetekbe ajánlanám Vir szigetét. 
Ez egy kis sziget, ahol nem hemzsegnek 
a turisták, mégse teljesen kihalt. A 
sziget egy nap alatt körbeutazható, 
természetesen autóval. A víz alatti 
élővilág igen gazdag, ám akad olyan 
partszakasz is, ahol lábunkat nem kell 
búvárcipőkbe rejtenünk. A napozás 
mellett a sziget déli része remek 
kirándulási lehetőségek ad; vörös 
sziklaszirtről nézhetünk le a mélykék 
tengerre, valamint izgalmas utakon, akár 

le is juthatunk oda. A sziget mindössze 
félórányi útra van Zadartól, az egyik híres 
kikötő várostól.  Remek sétálóutcáin 
esténként igen nagy az élet. Érdemes 
megkóstolni a pagi és a dubrovniki 
sajtokat, ugyanis ezek a turisták által egyik 
legkedveltebb horvát specialitások egyike.  

Kép forrása: http:// mandiner.blog.hu 
G.F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utazás 

21 

 

-Ne feledkezzünk meg a meleg 
ruháról sem, hiszen hazánk 
időjárása bármikor okozhat 
kellemetlen meglepetést! 

-A térkép se maradjon otthon, 
ugyanis ismerős helyen is 
könnyű eltévedni. 

-Ha az időnk nem kötött és 
egész nyáron készen állunk 
egy mesés nyaralásra, mi 
mindenképp az augusztus 7. és 
20. közötti időpontot ajánljuk, 
hiszen ekkor óriási 
kedvezményekkel üdülhetünk 
Hévízen. 

 

A családi nyaralás már lefoglal vagy éppen egy átbulizandó vakáció a haverokkal, de ne 
legyünk túl önzők és ne feledkezzünk meg a mamiról és a papiról se, hisz mindenki 

megérdemel egy kis pihenést. Van pár ötletünk a számukra is. 

 

Egy közelebbi hely, ami inkább csak a 
pihenésről szól, a városnézés és a nyüzsgés 
helyett? Egy ismerős város, kényeztető, 
pihentető funkcióival a megfelelő választás 
számukra. Szerencsére nem kell túl 
messzire menniük, hiszen ideális gyógy- és 
wellness központok találhatók hazánkban. 
 

Gyula barátságos gyógyvizes strandja 
hívogató minden pihenni vágyó számára. 
A vár a kis csónakázótóval tökéletes a 
délutáni sétákhoz egy átpihent nap után. 
Az esti főtér elragadó látványt nyújt a 
kivilágított szökőkútjaival. Egyértelműen 
kijelenthető, hogy ez a város egy az 
egyben nyugalmat áraszt magából. 

Hazánk leghíresebb gyógyfürdője mégsem 
Gyulán található, hiszen ezt a címet 
egyértelműen Hévíz birtokolja. A 
gyógyhatású tó turisták ezreit vonzza 
különleges bájával.  
 

Szerencsésnek érezhetjük magunkat, 
hiszen rengeteg csodálatos és kényeztető 
hellyel rendelkezünk. Bőven akad 
választék a hazai felhozatalból a 
kikapcsolódni vágyók számára. 

Ám szeretnék ellátni titeket néhány tippel a 
belföldi utazáshoz: 

 
 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kép forrása : http://www.ingatlan-lista.com 

F.H. 
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Az egykori Perzsa Birodalom 

gyöngyszemei 

 

 

A Perzsa Birodalom fénykorában három kontinensre terjedt ki, melynek összterülete a 8 
millió km²-t is elérte. A perzsák történetét kutatva több bizonytalansággal is találkozhatunk. E 
nép feltehetőleg a Kaukázus tájékáról származik. A birodalom megalapítása II. Kurus perzsa 
király nevéhez fűződik, melyet fia Egyiptom és Líbia elfoglalásával bővített. Az uradalom 

megdöntése Nagy Sándor nevéhez kötődik i.e. 330-ban. 
Az egykori birodalom területén számos különleges hellyel találkozhatunk, ilyen a három 

világvallásnak (kereszténység, iszlám és zsidó) is otthont adó Izrael, a Nílus deltájánál fekvő 
Egyiptom, vagy az Európa és Ázsia között „ingázó” Törökország. 
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Izrael  

1948-ban az ENSZ úgy határozott, hogy a 
Földközi-tenger partján létrehoz egy zsidó 
és arab államot, Izraelt, azonban ez 
területveszteségeket okozott a szomszédos 
országok számára, mely háborúk 
kirobbanásához és azóta is fennálló 
ellentétekhez vezetett. Az emiatt kialakult 
politikai, gazdasági és etnikai feszültségek 
ellenére az ország jelentős turisztikai 
központ. A vallási sokszínűsége miatt 
vonzza leginkább a turisták tömkelegét, 
hiszen ez a világ egyik legnépszerűbb 
zarándokhelye. A főváros ad otthont a 
világ legjelentősebb vallási 
emlékműveinek. Jeruzsálem óvárosában 

található a Siratófal, a Szent sír-bazilika és 
a Sziklamecset. Emellett Izrael rangos 
látnivalója Betlehem, Jézus születésének 
színhelye, a Genezáreti-tó és a Holt tenger. 

Az ország történelemi és bibliai 
jelentősége a turizmusának a kulcsa. 
Abban az esetben, ha ezt az országot 
választod úti célul, egy nem mindennapi 
utazásban lehet részed, hiszen a különböző 
kultúrájú és vallású ország rengeteg 
újdonságban részesíthet téged. 

 

 

Törökország  

Törökország sokszínűsége szintén rengeteg 
lehetőséget nyújt az ide utazók számára. A 
történelmi, vallási jelentőségű helyszínei 
mellett igazán jelentősek a természet által 
alkotott különleges képződményei, ám a 
legtöbb turistát mégis a „török riviéra” 
vonzza. Az Égei- és Földközi-tenger 
partján található, 8000 kilométer hosszú 
homokos tengerpart tökéletes pihenési 
lehetőséget nyújt az ide érkezőknek. Ez 
főként a kedvező időjárási lehetőségeknek 
köszönhető, hiszen itt áprilistól októberig 
élvezhetjük a nyári napsütést. A rengeteg 
festői szépségű város közül a 
legkedveltebb Antalya. Törökországban a 
téli turizmus is lehetővé vált, hiszen a 
Toros-hegység fantasztikus sípályákat 
biztosít a téli sport kedvelőinek. A 
legjelentősebb turisztikai célpont „cím” 

azonban mégis Isztambult illeti, az ország 
kulturális központját. Számos ókori, 
középkori, újkori látnivaló, híres-hírhedt 
éjszaki élet és világhírű éttermek várják az 
ide látogatókat. Történelmi jelentőségű 
város, Isztambulon kívül, Trója és a 
számunkra különösen érdekes Rodostó. A 
természet csodálatra méltó munkái, 
Pamukkale hófehér mészkőmedencéi és 
Kappadókia barlang- és föld alatti 
lakásrendszerei is egy újabb élményt 
nyújtanak. A vallási célból érkezők 
számára, pedig az Ararát-hegy a tökéletes 
választás, hiszen a Biblia szerint itt 
feneklett meg Noé bárkája. Törökország 
sokoldalúságát látva az ország mindenki 
számára biztosít valamilyen turisztikai 
lehetőséget. Ha egyszerűen csak pihenésre 
vágysz egy mesés helyszínen, történelmi 

F.H. 
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vagy vallási célú utazást tervezel, esetleg a 
zöld turizmus híve vagy, ebben az 

országban biztosan megtalálod a számodra 
megfelelő típusú üdülési lehetőséget. 

Okra 
Az okra a Közel-Kelet egyik közkedvelt 
fűszernövénye. A növény a mályvafélék 
családjába tartozik, gyönyörű virága a 
sárgától a piros színig változhat. A teljes 
virágzás csak egy napig tart, majd pár 
napon belül már szüretelhető is a friss 
zöldség. 
Mivel a növény melegigénye igen nagy, 
így hazánkban a termesztése különleges 
odafigyelést igényel. 
Az okratermés apró (5-8 centis), enyhe 
ízű, halványzöld színű, ropogós külső héjú 
toktermés, mely hasonlít egy éretlen 
paprikára. 
Főzés közben sűrű, ragadós anyagot bocsát 
ki, mely tökéletesen besűríti a vele készült 
ételt. 

Íme, egy vele 
elkészíthető 
ízletes recept: 

Hozzávalók: 

10-15 darab 

kisebb okra 

(kb. 3-4 cm) 

egy fej hagyma  

30 dkg darált hús (elméletileg szárnyas 

vagy birka, hiszen mégiscsak egy keleti 

ételről van szó) 

2 db paradicsom  

3 dl paradicsomlé  

só, bors 

olívaolaj 

 

Elkészítés: 3-4 kanál olajon 

megdinszteljük az apróra vágott 

hagymát. Mikor kissé megpuhult, 

hozzáadjuk a felkarikázott okrát és 

együtt pároljuk, amíg az okra meg 

nem puhul (a főzéstől sötétebb lesz a 

színe). Rádobjuk a 30 dkg darált húst, 

sót, borsot és az apróra vágott 

paradicsomot. Addig kavargatjuk, 

pároljuk, kóstolgatjuk, míg a hús meg 

nem főtt. Végül felöntjük a 

paradicsomlével, és 10-15 percig 

hagyjuk, hogy összerottyanjon. Főtt 

rizzsel tálaljuk. 

 

     Forrás: www. mimimamakonyhaja.blogspot.com  



Haspók 

25 

 

N. N. 

Shiraz étterem 

Ha Budapesten, a Ráday utcában 
sétálgatunk, lehetetlen, hogy ne figyeljünk 
fel a Shiraz nevezetű perzsa étteremre. Már 
kintről érzékelhető az a különleges 
hangulat, amely betölti az egész helyet. A 
kezdetben szendvicsbárként működő kis 
perzsa vendéglő mára Budapest, 
mondhatni legjobb (bár az igazat 
megvallva, egyetlen) perzsa éttermévé vált. 

A Shirazba belépve egy képzeletbeli utazás 
veszi kezdetét, hiszen pillanatok alatt az 
ókori Perzsiában érezheti magát az ember. 
Miközben a perzsaszőnyegen ülve a 
különleges keleti teákat kóstolgatjuk és 
vízipipázunk, gyönyörű hastáncosok 
keringnek körülöttünk. Emellett az étterem 
számos rendezvénynek ad otthont, mind a 
7 külön termében, tökéletesen 
lebonyolítva: a fontos üzleti vacsoráktól 
kezdve a leánybúcsúig, bármit 
megtalálhatunk a Shiraz speciális ajánlatai 
között. S, hogy a legfontosabbat a végére 
hagyjam, a keleti ételek minden variációja 
fellelhető az étteremben, mennyeien 
elkészítve és feltálalva. Igaz, az árak igen 
borsosak, ahogy a Ráday utcában 
meglehetősen sok helyen, de ettől 
függetlenül, ezt a helyet legalább egyszer 
mindenkinek ki kell próbálnia, hogy egy 
életre szóló élménnyel gazdagodhasson. 

Sz.D.

 

Forrás:  

 

Sz. D. 

 

 

Képek forrása www.itthon.hu 
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Perzsa ételek napja 

 

Legutóbbi utunk Debrecenbe vezetett. 
2011. december 8.-án került 
megrendezésre a Perzsa ételek napja a 
debreceni Pálma étteremben. Társammal 
ellátogattunk a híres étterembe, majd 
teszteltük étlapjukat. 

A vendéglőbe érve csodás látvány 
fogadott. A kivilágítás, díszek, különösen a 
szőnyegek a perzsa világot idézték fel. Az 
ajtónál kedves pincér fogadott minket, aki 
a helyünkre vezetett. Az iráni 
vendégszeretet közismert és messze földön 
híres. A barátságos pillantások, kedves 

szavak és egy kedélyes csevegés után 
bátran kóstoltuk végig a perzsa 
ételféleségek színes skáláját. Ahogy az 
étlapokat kezünkbe kaptuk, azonnal 
böngészni kezdtük, vajon melyikkel 
kezdjük. Adas polo de keshmesh, Ash 
reshteh. Bademjon és végül, de nem utolsó 
sorban kebab. A választás nem volt 
egyszerű, de végül sikerült. Társam Adas 
polo de keshmesh-t, azaz a mazsolás-
lencsés rizst darált hússal, én, pedig 
Bademjon-t, a padlizsános marharagut 
párolt rizzsel választottam.  

Míg az ételek készültek, vendéglátóink egy 
show-val ütötték el az időt. A perzsa 
szórakozást nem meghazudtolóan 
hastáncos nők léptek fel. Remek, 
begyakorolt mozgáskombinációk, a 
bemutató felülmúlhatatlanra sikeredett. 
Elképedve néztük, hogyan tekerik 
csípőjüket, hogyan képzik a hullámokat. 

Igaz, ahogy a műsort csodáltuk, telt az idő, 
mégis túl sokat kellett várakoznunk. Az 
étel tálalása nem volt guszta, inkább 
förtelmes. Mintha csak egymásra pakolták 
volna a hozzávalókat. Az íze már sokkal 
jobban hatott, mint a látványa. 
Véleményem szerint, több igényt kellene 
fordítani a díszítésre. 

A Pálma étterem várja újabb és visszatérő 
vendégeit, akik újfent kipróbálhatják ezt az 
új ízvilágot. 

N.C. 
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Értékelés: 

Kiszolgálás: 5 

Környezet: 5 

Szakács kreativitása: 2 

Étel: 4 

Ár- értékarány: 5 
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Perzsia hercege - Az idő homokja 

A történet az ókori Perzsa Birodalom 
területén játszódik, mely számos kiaknázható 
lehetőséget rejt magában. Vegyük, például, a 
filmben megjelenő struccfuttatást. Igaz, ez egy 
kicsit a Star Wars első részében, a Baljós árnyakban 
látott fogathajtó versenyre hasonlít, csak kevesebb 
figyelmet kap a film szempontjából. Ha jobban 
megvizsgáljuk, 
több, már 
meglévő 
mozgóképből 
vagy eszméből 
találunk 
morzsákat a 
filmben. Így a tőr 
a filmben 
kulcsfontosságú 
szerepet kap, 
mint az 
atombomba a 2. 
világháborúban 
vagy Noé bárkája a Bibliában. Aki ezt a tárgyat 
megszerzi, a világot uralhatja. Az elején könnyen 
összekeverhető a történet a Nílus hercegével, mely 
nem éppen a szerzők sokrétűségét tükrözi. Több 
forgatókönyvíró mellett, az eredeti játék 
megalkotója is segédkezett. (A film egy 
számítógépre tervezett játék sorozatra alapszik.) 

A film valós környezetben lett felvéve 
(Marokkó), ami sokat javít a megítélésén. A két 
főszereplő, Jake Gyllenhaal és Gemma Arterton 
valósághű párost alkot. Alakításuk igen 
látványos, már-már a tökéletességre hajaz. 

A történetben szerelmi románc, üldözések 
és hazaárulás: minden megjelenik, ami ahhoz 
kell, hogy ez egy igazi hollywoodi csoda legyen. 

Ügyesen van kitalálva, hogy mikor, melyik 
filmhez kell nyúlni. Hol a Star Wars, hol az 
Indiana Jones ad ihletet. A film sose engedi, 
hogy a néző túl sok romantikus, erőszakos vagy 
izgalmas jelenetet láthasson egyszerre egy 
jelenetben.  

Nehéz kérdés, hogy a színészek, vagy a 
milliónyi virtuális 
trükk került több 
pénzbe. Tény, 
hogy a 
számítógépes 
segédletek egész 
arzenálját 
felhasználták a 
filmhez, melyet 
nem csak a nézők 
szórakoztatásáért, 
hanem bevételük 
maximalizálásáért 

is használtak. 

Kritikus szemmel, a film hagy némi zavart 
maga után. A történet eredetisége bizonyára 
megbukott, és egyedinek sem mondható, 
ellenben igen látványos és élvezetes. A közel 2 
órányi kaland kicsit sem unalmas vagy vontatott, 
talán még túlságosan lényegretörőre is sikerült. 

Összességében, a filmet elsősorban 
azoknak az embereknek ajánlom, akik 
érdeklődnek a perzsa kultúra iránt, vagy esetleg 
szimpatizálnak a benne játszó szereplőkkel. 
Ebben az esetben, számukra egy egész estés 
szórakozást kínál e remekmű.   

http://www.hotdog.hu/jakegyllenhaal/galeria/perzsi
a-hercege-kepek 

K.T.Z. 
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Szabadban 

 

A tavasz, és egyben a meleg beköszöntével 
az emberek nagytöbbsége szeret kicsit "kiszakadni" 
a nagyváros kötelékéből, és eltölteni egy kellemes 
hétvégét a hegyekben vagy a vízpart mentén.  

Ezért szeretnék bemutatni olvasóinknak egy 
nem hétköznapi helyszínt, ami a kisgyerekektől 
kezdve a nyugdíjasokig egész napos szórakoztató 
elfoglaltságot 
biztosít. Ajkától 
keletre, Kislődön 
található az ország 
legnagyobb 
kalandparkja. A park 
a Balatontól északra 
elterülő gyönyörű 
tájairól ismert 
Bakonyban 
helyezkedik el. 
Területén egy kisebb 
tó található, ami 
nagyon fontos 
szerepet tölt be a park működésében.  

Mint ahogy azt előbb említettem, itt minden 
korosztály kedvére szórakozhat. A gyermekeknek 
kialakított kalandvár, illetve légvár egész napra leköti 
még a legmozgékonyabb és legaktívabb kölyköt is. 
Az idősebb gyermekek és a felnőttek kipróbálhatják 
az ország legnagyobb és leghosszabb 
drótkötélpályáját. Lehet itt lovagolni, falat mászni, 
jetskizni, quadozni. Aki szereti az íjászatot, itt élhet 
ezzel a lehetőséggel is. Akik szeretik a csapatjátékot, 
kipróbálhatják a lézerharcot, ami hasonló a 

paintballhoz, csak nem lesznek kék-zöld foltok a 
testünkön. A horgászat szerelmesei is kedvükre 
találnak itt zsákmányt, mivel a tóban rengeteg hal 
van, amiket egy napijegy ellenében már ki is 
foghatunk.  

Több helyen kialakított tűzrakóhely 
van, ahol lehet bográcsozni, vagy szalonnát 

sütni. A parkon 
belül egy 
színvonalas 
étterem is 
üzemel, ahol a 
magyar konyha 
legváltozatosabb 
ételei közül 
válogathatunk. 
Aki több napot 
szeretne itt 
eltölteni, annak 
természetesen 
nem kell minden 

nap Kislőre utazni, hiszen megfizethető áron 
lehet bérelni apartmant vagy faházat, de 
sátorozni is lehet, hogyha az időjárás engedi. 

Összegezve, a Sobri Jóska élménypark 
felejthetetlen élményekben fogja részesíteni az 
egész családot. Olyan dolgokat próbálhatunk 
ki, ami nem adtatik meg minden nap, és 
mindezt egy gyönyörű helyen tehetjük meg. 

forrás:http://www.sielok.hu/fotoalbum/kalandpa
rkok-m 

R. R.   
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    Mozi 

 

 

2012. április 5-től látható országszerte a 
mozikban James Cameron tizenegy Oscar-díj 
nyertes alkotása, a 
Titanic, amely az 1997-
es megjelenése után 
most 3D-ben tekinthető 
meg. 

A Titanic 
kétségtelenül az egyik 
leghíresebb és 
legmeghatározóbb 
mozifilm, mely valaha 
készült. A romantikus 
mű megtörtént 
eseményekre épül, az 
1912-es 
hajószerencsétlenségre, amit egy túlélő, idős hölgy 
elevenít fel. A tragédia során még ő se gondolta 
volna, hogy ez a történet milliók kedvence lesz.  

Kate Winslet és Leonardo DiCaprio 
egészen életszerűen alakítják a két főszereplő 
szerelmi kapcsolatát, amit a Rómeó és Júliához 

lehetne hasonlítani. Hiszen a cselekmény a 
férjhez kényszerített lány (Rose DeWitt 

Bukater) és a 
fedélzeten utazó 
szegény fiú (Jack 
Dawson) szerelmi 
viszonyát mutatja be.  

A mozikban 
természetesen 
szinkronizálva 
nézhetjük a 
négy Golden Globe-
díj nyertes művet, 
mely során úgy 
érezzük, mintha mi 
is a hajón történtek 

részesei lennénk. 

 
Képek 

forrása:http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=64548 

K.T.Z. 
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E. L. James – A szürke ötven árnyalata 
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A szürke ötven árnyalata című könyvet 
egyelőre csak előzetesei, és híre alapján 
ismerhetjük, hiszen a hazai könyvesboltokba csak 
idén júniusban érkezik. Igaz, az amerikai nők 
körében roppant gyorsan és nagy számban 
elterjedt regény még csak pár hónapja 
található meg a könyvpiacon, máris kultusszá nőtte 
ki magát. Az USA-ban a nők csak úgy 
emlegetik, hogy a Könyv! De mégis mitől ilyen 
népszerű E. L. James műve? Sokan azt 
mondják rá, ez az Alkonyat-sorozat 
felnőtteknek. A történet hasonló: a gazdag, 
titokzatos, domináns, s egyszerre vonzó férfi 
BDSM kapcsolata a gyermeki, szelíd, szűzies és 
elbűvölő lánnyal, csak itt vámpírok és 
„csodák” nélkül. Még mielőtt elkezdenénk 
gondolkozni, hogy mi is lehet az a BDSM, a 
sztoriról elárulhatom, hogy a BDSM olyan 
szexuális játékok gyűjtőneve, amelyek 
alapeszköze például a bilincs, és egyéb 
szado-mazo kellékek. A mű mostanra 
trilógiává nőtte ki magát, világszerte nők ezrei 
várják, hogy megjelenjen országukban, s 
nekünk, magyaroknak, pedig már csak pár 
hónapot kell várnunk, hogy kezünkbe tarthassuk az érzelmekkel, erotikával fűtött, olykor megrendítő 
regényt.  

 

Sz. D.  
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Ed Sheeran - + 

Ed Sheeran, igaz, még Magyarországon 
annyira nem közismert, de hazájában, 
Angliában egyre nagyobb sikereket ér el, 
és csak kis idő kérdése, hogy dalait az 
egész világ megismerhesse. A még csak 21 
éves zenész stílusa nem mondható 
szokványosnak, akusztikus dallamait 
ötvözi egy kis hip-hoppal és a grime-mal, 
ami egy dubstephez hasonlítható, 
Angliából indult zenei irányzat. Első 
nagyobb sikereit 2010-ben érte el, amikor 
az Example felkarolta, s elvitte magával a 
turnéjára. Ugyanebben az évben jelent meg 

a „The A team” című száma, ami 
Magyarországon 2011 végére vált híressé, 
és ez tette kíváncsivá az embereket a + 
című albumra is. Idén a British Music 
Awards egyik legnagyobb győztese lett, 
mivel 4 jelöléséből kettőt, az év legjobb és 
az év legjobb új férfi előadóját díjra is 
váltotta. Ezek után érdemes egy kis időt 
szánni az új számok megismerésére, hiszen 
ki tudja, talán a jövő nagy csillagának 
albumát tarthatjuk a kezünkben. 

 

  

http://www.stars-portraits.com/en/portrait-
177669.html 

Sz.D. 
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Perzsa divatkiállítás Budapesten 

Arghavan Shekari, perzsa designer hozta el a 

kelet elbűvölő anyagait és divatkultúráját 

Budapestre, ami a Kertész 29 Galériában 

tekinthető meg. Az általa teremtett márka, 

Empurple mutatja be Perzsia szívét. 

Az expo egy elegáns műteremben került 

megrendezésre, azonban az odatalálás 

okozott némi problémát. Véleményem szerint, 

részletesebb leírást igényel a hely pontos 

meghatározása. A teremben számtalan ruhát 

és kiegészítőt csodálhattunk meg. Az 

Empurple harmonikusan ötvözi a keleti és 

modern európai világ motívumait. Ez alatt a 

kézi szövés és a nyugati fazonok elegyét 

értem. Nagyon szép kivitelezésű darabokat 

láthattunk. 

Megismerhettünk egy különleges anyagot, a 

Jajim szövetet. Ez egy 

gyapjúból és selyemből szőtt 

anyag, mely korábban a 

nomád törzsek tradicionális 

viseletét képezte. Ami igazán 

megfogott, az a kézzel 

készített táskák és kabátok 

voltak.  

A kiállítás csúcspontja egy 

divatbemutató volt, ami 

Arghavan díjnyertes, Leafless 

Garden nevű kollekcióját 

mutatta be. Fantasztikusan 

élvezhető, élénk színeivel, egyedi anyagaival, 

mégis mindennapi hatásával teszi hordhatóvá 

a kollekció darabjait. A show-t még 

különlegesebbé tette a modelleken látott 

testfestés a perzsa motívumokkal. 

Ajánlani tudom minden 

művészetkedvelőnek, iparművésznek, 

divatrajongónak és az ősi kultúrák iránt 

érdeklődőnek is. 

A kiállítás február 26. és március 4. 

között tekinthető meg a VII. kerület, 

Kertész utca 29. szám alatt található 

galériában. 

N.C.  
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Hozd magad formába a nyárra! 

Már csak pár hónap és nyakunkon a fürdőruhaszezon! 
Ilyenkor mindannyiunk szeretné a legjobb formáját hozni és büszkén végigvonulni a 

strandon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Óvatosan a 
fogyókúrával! 
 

Bár az áhított fürdőruha viselése sokat 
lendíthet önbizalmunkon, fontos 
figyelembe venni a következőt: Nem a 
méret a lényeg! A legfontosabb, hogy a 
fogyókúra ne menjen az egészségünk 
rovására, és hogy jól érezzük magunkat a 
bőrünkben. Ettől függ minden. Érdemes 

figyelembe venni, hogy a „csinos” 
és „szép” fogalmak nem csak a 
kilóktól függnek. Hiszen lehet 
valaki egy 40-vagy 42-es 
fürdőruhában is szexi, minden a 

kisugárzáson múlik. 
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Néhány kiló mínusz 

Ez a néhány hónap azonban éppen elég ahhoz, 
hogy megszabaduljunk pár felesleges kilótól, 
és jobb formába hozzuk magunkat. Kevés súly 
leadásához elég, ha étkezésünket 
egészségesebbé, változatosabbá tesszük. A 
tavasszal együtt érkezik a széles zöldség és 
gyümölcskínálat is, amelyet érdemes 

kihasználnunk. Ezek az élelmiszerek ugyanis 
számos rostot, vitamint és ásványi anyagot 
tartalmaznak, melyekkel kicsit felpörgethetjük 
anyagcserénket. Számos formában 
fogyaszthatóak, így a variációk száma 
kifogyhatatlan. 

 

 

 

 

 

 

 

Természetesen az eredményhez a mozgás is 
elengedhetetlen. Sajnos, manapság egyre 
kevesebb időt töltünk mozgással, amely nem 
csak az alakunk miatt lehet problémaforrás, 
hanem az egészségünk szempontjából is. Ma 
már csábítónál csábítóbb mozgásformákat 
reklámoznak, így könnyen megtalálhatjuk a 
számunkra legideálisabbat. Fontos, hogy 
mindenki olyan sportot válasszon, amit 
szívesen végez. Emellett az is elengedhetetlen, 
hogy mind a testalkatának, mind az egészségi 
állapotának megfeleljen. Ez azért is lényeges, 
mert véleményem szerint, az edzéstervek nagy 
része ott bukik el, hogy elfogy a motiváció és a 
kezdeti lelkesedés. Napi harminc perc 
mozgás jelentős változást hozhat 
mindennapjainkban. 

A diétázáshoz természetesen elengedhetetlen 
az akaraterő és a kitartás, ám ami még ennél 
is fontosabb, hogy megőrizzük egészségünket. 
Hiszen mindenki, ha még csak titkon is, de 
egészségre és hosszú, boldog életre vágyik.  

Források: 
http://images.teamsugar.com/files/upl1/0/3987/28_2008
/V269877_0.jpg, static6.origos.hu, m.blog.hu. 

www.brunchpekseg.hu, www.pte.hu, 
www.sff.hu    
  S. T. 
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Az iráni nők öltözködése 

Vallási berögződés, hagyomány vagy kényszer? 

Európai szemmel a muszlim nők viselete visszafogottnak és behatároltnak tűnik. Mi, a divatot 
követő nők, akik élünk-halunk egy magassarkú cipőért vagy egy szűk mini ruháért, el se tudjuk 
képzelni, hogy egy fekete lepellel takargassuk magunkat, ezáltal beleolvadva a tömegbe. Ezzel 

szemben a muszlim nőknek az utcai öltözetét a vallás szűk határok közé szorítja.  

    Olyannyira, hogy a „nem 
megfelelő,öltözködést” 2006-tól büntetik az 
iráni nőknél a hatóságok, mellyel meg 
szeretnék akadályozni, hogy az utcákon olyan 
nők mutatkozzanak, akik figyelmen kívül 
hagyják a vallási előírásokat, amelyek minden 
nőre vonatkoznak – vallástól, nemzetiségtől és 
kortól függetlenül. Ezek az előírások roppant 
szigorúak, hiszen nem maradhat fedetlenül a 
nők nyaka, lába és karja sem, továbbá hajukat 
kendővel kell eltakarniuk. Testüket csadorral 
vagy kabáttal kell elfedniük. Büntethetik őket 
azért, ha a szandálból látszik a körömlakkal 
kifestett lábujjkörmük, és akkor is, ha a 
kabátjuk testre feszül, megmutatva 
domborulataikat. A helytelenül öltözködő 
nőket őrszobába szállítják, a fiatal lányok 
szüleit, pedig erkölcstanfolyamra kötelezik, 
továbbá pénzbüntetésre és rövid 
börtönbüntetésre is számíthatnak a törvényeket 
nem betartóan öltözködők. 

    A legelső kérdés, ami felmerülhet bennünk, 
hogy miért ilyen szigorúak az előírások a női 
öltözködés terén és honnan származik ez a 
szokás.  

     A csador akkor előírás, ha egy nő az iszlám 
síita vallás szerint él vagy, ha temetőbe 
látogat. Muzulmán nézet szerint a gyengébbik 
nemnek idegenek társaságában vagy a másik 
nem képviselői között el kell fednie testét, 
nehogy az szexuális gondolatokat keltsen egy 
férfiban. Tehát csak a férfiak gyengesége miatt 
kell a nőknek egy formátlan lepel mögé 
bújniuk, melyre mi rögtön rámondanánk, hogy 
antifeminista hozzáállás, hiszen megfosztja a 
nőket az alapvető szabadságjoguktól, ám az 
arab felfogás nem ért egyet ezzel a 
kijelentéssel. 

    Származását tekintve perzsa hagyomány, az 
ókori Mezopotámiából ered, ahol csak 
tekintélyes nők használhattak fátylat, 
prostituáltaknak és szolgáknak tilos volt ennek 
a ruhadarabnak a viselete. Ezt a hagyományt 
vették át az Akhaimenida - dinasztia 
uralkodói, hogy elrejtsék feleségeiket és 
ágyasaikat a kíváncsi tekintetek elől. 

     Felvetődhet bennük az a kérdés is, hogy 
mitől függ, hogy mely testrészeiket kell 
feltétlenül eltakarniuk, továbbá hány éves 
kortól kötelező így öltözniük. 
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    Az eltakarási kötelezettség lehet olyan 
szigorú, hogy a nőknek csak a szeme 
látszódhat ki, más előírások szerint a kéz és az 
arc szabadon maradhat. Kijelenthetjük, hogy 
az adott ország törvényei nagyban 
meghatározzák az eltakarás mértékét. Tehát 
ruha alapján meg tudjuk mondani, hogy 
mennyire vallásos és melyik országban él. 

    A kislányoknak a legtöbb iszlám kultúrában 
nem kell leplet viselniük, általában csak 
serdülőkortól, sokszor már 9 éves kortól 
kötelező. A szabályok némiképpen lazulnak a 
férj és a legközelebbi családtagok előtt.  

   Számunkra érthetetlennek tűnik, hogy a 
nőknek miért fekete színű leplet kell viselniük, 
hiszen ez a szín köztudottan a halál és az 
elmúlás színe. Illetve, hogy más ruhadarabok 
is a rendelkezésükre állnak-e. 

    Régebben fehér és világosabb színű volt a 
mindent eltakaró ruhadarab, ám a 1979 óta az 
iráni kormány Khomeini ajatollah tanításait 
követve a fekete színt tartja illendőnek. Ezt a 
leplet, amit a nőknek Afganisztánban, Iránban 
és Szaúd-Arábiában kötelező viselniük 
mecsetekben és hivatalos ügyek intézésénél, 
csadornak hívják. Ez egy félkör alakú, elől 
nyitott textilköpeny, amely leér a földig és 
eltakarja a fejet és a testet. Általában a 
kezükkel vagy a fogukkal fogják össze, de 
előfordul, hogy körbetekerik a hónuk alatt. 
Akik viseltek már ilyet, azt mondják ez a 
legkényelmetlenebb viselet. A 
hidzsáb egy áll alatt megkötött 
hámorszög alakúra hajtott női 
kendő. A kelet-arábiai burka, 
ami teljesen befedi a nő testét, 

Dél-Iránban idősebb és vidéken élő hölgyek 
által viselet ruhadarab.  

        A legtöbb európai nő heves tiltakozásba 
kezdene, ha előírnák számára fenti 
ruhadarabokat. Ők egyáltalán nem lázadoznak 
ellene? 

       A fiatalabb iráni nők gyakran 
tiltakozásképpen színes vagy átlátszó anyagból 
készült hidzsábot hordanak. Viszont a csador 
alatt a nők olyan ruhát viselnek, amilyet 
szeretnének. Nem meglepő módon a legtöbben 
a legújabb európai divat szerint öltözködnek. 
A leleményes iráni lányok a csábítást is meg 
tudják oldani, hiszen már gyermekkoruktól 
beléjük nevelik a bájt és a kellemet. Hiszen 
„véletlenül” is lecsúszhat a kendőjük 
megmutatva hajukat.  

  Sajnos sokunkban rengeteg tévhit volt ezzel a 
témával kapcsolatban, de azt el kell 
ismernünk, hogy az előírások által jobban 
érződik az egy valláshoz, nemzethez tartozás. 
Valószínűleg, ha mi is ott születtünk volna, 
nem idegenkednénk ennyire ettől a furcsa 
hagyománytól, és ez fordítva is igaz. Képzeld 
el, nekik mennyire érdekes látvány lehet egy 
mini szoknyás, mélyen dekoltált nő 
látványa… 

 

 Forráa:http://vilag.transindex.ro/?cikk=12239 

P.D. 
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A    vallás és a szexualitás    

reguláris vagy tiltott gyümölcs?  

 

Vajon tisztában vagyunk-e vele, hogy milyen szabályokkal és lemondásokkal jár, ha egy 
új vallási mozgalom híveként élünk? Mennyire szól bele az egyház a hívek 
magánéletébe, szexuális szokásaiba? Melyik vallás ad több teret és melyik az, amely 
ellentmondást nem tűrő korlátokat szab?  

 

Az egyik legelterjedtebb vallásirányzat 
hazánkban a katolicizmus. A szexualitással 
kapcsolatos katolikus tanok általános 
jellegzetességei, pedig jól ismertek. Ezen vallás 
tanításai szerint szexuális kapcsolat csak férfi és 
nő feloldhatatlan és állandó házasságában 
lehetséges. Minden aktusnak a szerelem egységét 
kell kifejeznie, és nyitottnak kell lennie a 
fogantatásra. Ennek értelmében tilos a 
fogamzásgátlás, valamint minden házasságon 
kívül történő szexuális kapcsolat is. A katolikus 
egyház szerint bűn a házasság előtti szex, így a 
szüzesség és a cölibátus is felsőbbrendűnek 
tekintetik, mint a házasság.  

Ám a világ folyamatosan változik. Újabb és 
újabb generációk jönnek, akik változást 
követelnek. Talán ennek következménye az is, 
hogy mára már nem von súlyos 
következményeket maga után, ha valaki 
megszegi a vallás ezen részére vonatkozó 
szabályait.Ezek tudatában, azt hiszem jogosan 
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merül fel bennem a kérdés: Vajon ez minden 
vallásban így van? Vajon mára már mindenhol 
ennyire elkopni látszódnak a szexualitásra 
vonatkozó törvények, vagy van, ahol ez tiltott 
gyümölcsnek számít, s súlyos büntetéseket von 
maga után?  

Tekintsünk most be egy olyan vallásba, amely 
talán manapság az egyik legszigorúbb 
szabályokkal felruházott vallás a világban. Egy 
hit, amely igen eltérőnek mutatkozik a mi 
kultúránkhoz viszonyítva. Ahol Allahhoz 
imádkoznak a hívők, s ahol a Korán diktálja a 
szabályokat. Ez a vallás nem más, mint az 
Iszlám. 

A vallás, amelynél a nyugati társadalom 
számára érthetetlen mindaz, amelyre az iszlám 
kötelezi a muszlimokat. Mielőtt azonban 
belemerülnénk e vallás rejtelmeibe, meg kell 
értenünk, hogy a férfi és a nő ebben a 
kultúrában egyenlő, de NEM AZONOS! Itt 
nincs alá- és fölérendeltségi viszony, azonban a 
szerepek, a feladatok és az élettér is elkülönített. 

 

A mindennapok szexualitása, tilalmak 

Az iszlám ma már a világ számos részén ismert 
és gyakorolt vallásnak számít. Perzsiában(mai 
Irán) ez a vallásforma a hivatalos, a népesség 
89%-a él a Korán megszállottjaként.  

Az iszlám jog, a saría lehetővé teszi, hogy egy 
férfinek négy felesége legyen, azonban ennek 

anyagi terheit csak 
nagyon kevesen tudják 
vállalni. Így, mára már 
ezt esetleg csak az 
Öböl-országok 
gazdagságában vannak 
meg a hárem feltételei. 
A Korán nem talál 
kifogást a nemi 
vágyakban, amennyiben 
ez nem akadályozza a 
fogantatást és nem 
nyíltan történik. 
Azonban, mint minden 
más, ez is szigorú 

szabályokhoz kötött. Az orális és anális szex 
már szigorúan tiltott. Az utóbbi elsősorban 
azért, mert homoszexuális aktusnak számít még 
férfi és nő között is, mely minden esetben 
halálbüntetést von maga után. A nők számára 
kötelező a csador viselése, amely a szexuális 
vágy megfékezésének egyik eszköze. 

Míg a férfiaknak szabad a házasságtörés, a 
nőket ilyen esetben halálbüntetéssel is 
sújthatják. Házasfelek között négy hónapnál 
hosszabb megtartóztatás elegendő indok a 
házasság megszüntetéséhez. Éppen ezért, 
mindkét félnek kötelessége kielégítenie társa 
vágyait, alapos indok nélkül sem a férfi, sem a 
nő nem kerülheti ki az együttlétet. Mint 
ahogyan minden, a vallás is folyamatosan 
változik. Nem tudhatjuk, mikor bukkan fel egy 
újabb fanatikus, aki új vallási eszméket hirdet. 
Ám mielőtt még fejest ugranánk egy új 
irányzatba, amely életvitelünket is gyökeresen 
megváltoztatná, elmélkedjünk el annak 
szabályairól, s azokkal együtt járó 
kötelezettségeinkről is. 

S.T.
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Tavaszi ébredés- 

Bizsereg a természet 

 

A kora reggeli kelést kísérő zord sötétséget lassacskán felváltják a felkelő nap gyenge 
sugárnyalábjai, s a madarak csiripelő hangja, pedig hamar kiűzi az álmosságot 

szemünkből. Igen, igen jól gondoljátok, a mindig visszatérő vendégünk újra ideért: Légy 
üdvözülve Tavasz! 

Lássuk csak, miért is érdemes annyira 
szeretni e kedves vendégünket. Először is, 
a rideg tél, locsogó sár és -20 fok után 
kétségkívül mindenki őszintén vágyik 
valami simogatóbbra és legfőképpen 
melegebbre. Ezt kínálja nekünk a tavasz. 
Mindig valami újat, olyasmit, ami újra 
örömet hozhat életünkbe, és mosolyt 
csalhat arcunkra. Számomra például 
hatalmas megkönnyebbülést jelent az, 
hogy reggel kinézve az ablakon az 
orrunknál tovább is láthatunk. A zöld 
harmatos füvet, a felkelő napot, sőt, még a 
kerttulajdonosok életét megkeserítő 
vakondtúrások rengetegjét is. A bimbózó 
virágokat, rügyező gallyakat lassan 
cirógatják a napsugarak, s legszívesebben 
azon nyomban kifeküdnénk az újonnan 
kibújt fűszálak ölébe. Zümmögő 
rovarocskák töltik meg a légi utakat: 
méhek keresik a nektárban csorduló 
virágokat, katicabogarak szálldosnak 
fölöttünk, és a gyerekekben újra feltámad a 
pillangófogó ösztön. A levegő egyre 

inkább virágok illatával telített, na meg az 
új időt élvező óvodások kiabáló hangjával. 
A hótaposót és vízálló csizmát - ami 
mellesleg egyáltalán nem volt az, és 
minden nap szembe kellett néznünk az 
átázó zokni adta érzéssel- felváltják a 
vékony edzőcipők és nyitott orrú 
szandálok. A kötött pulóver és szürke téli 
kabát helyett a pólók és laza ballonkabátok 
hoznak újra színt életünkbe.  

A természet éledése furcsa módon hat 
az emberek érzelmi világára. 
A növekvő D-vitamin 

szám 
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kizökkenti őket a negatív gondolatok 
nyomorából, és fékezhetetlen vágyat 
éreznek a boldogság elérésére. A 
környezetben bekövetkező hirtelen 
változások emlékeztetik őket arra, mennyi 
minden csodás dolog van körülöttük, 
melyekről a zord téli hónapokban 
elfeledkeztünk.  

Ebben az időszakban az emberekre rátör 
a szentimentalizmus, hirtelen jobbá akarják 
tenni a világot, de azelőtt leginkább a saját 
életüket. Ezzel nem is lenne baj, hiszen a 
tavasz újdonságot és leginkább rengeteg 
pozitivitást hordoz magában, ami nagy 
segítséget jelent céljuk eléréséhez. De azok 
számára, akikben, ne adj’ Isten, mélyebben 
gyökeret vertek a negatív gondolatok 

harcosai, tényleg megoldást jelenthet 
egy új évszak érkezése? Igazán kétlem. 

Szóval, milyen lehetőségük van az 
utoljára említett embereknek? Gondolom, 
sokaknak eszébe jut az internet erejébe 
hinni, és egy gyors klikkeléssel a Google 
keresőben máris számos fórumot 
találhatnak, a Hogyan változtassam meg az 
életemet, hogy boldogabb legyek cím alatt. 
Ám, mindenkinek el kell fogadnia, hogy 
senki más nem tudja az életét jobbá tenni, 
csak saját maga. Tehát, ha változtatni 
szeretnénk valamin, akkor itt az ideje, 
hogy kezünkbe vegyük az irányítást, és a 
tavasz erejével nekilássunk a feladatnak.  

A nagy élet-átalakításhoz segítséget 
nyújthat a Titok című film, illetve könyv is, 
ami inkább a misztikusabb emberek 
számára ad tanácsokat a boldogabb élet 
eléréséhez. Véleményem szerint, tényleg 
erőt tud adni a változáshoz és pár hasznos 
tanáccsal is szolgálhat. Magam részéről, 
egész jó ötletnek tartom, a filmben 
említett, Kívánság tábla elkészítését. A 
lényeg a következő: egy egyszerű 
kartonpapírra fel kell helyezni minden 
olyan dolgot, ami mosoly csal az arcunkra, 
ami ösztönzően hat ránk, és amit az 
életünkben el akarunk érni. Ha kész, akkor 
egy olyan helyre kell tennünk, ahol 
mindennap láthatjuk, hogy emlékeztessen 
minket a kitűzött célra.  

A Tavasz több, mint egy új évszak. Reményt hoz, erőt add a változtatáshoz, biztat az újításra és 

emlékeztet arra, hogy mennyi minden rejtőzik abban, amit oly sokáig nem vettünk észre. Ezért álljunk 

meg egy percre, és hagyjuk, hogy mindez kizökkentsen minket egy pillanatra a rohanó világ örült 

mókuskerekéből.  

Forrás: http://www.hotelmarinaport.hu/yacht_files/File/tavaszi_hagymas_novenyek1.jpg 

P. J. 
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A női egyenjogúság 

Álom, cél, vagy valóság?  

Ha a lehetőségek adottak lennének, hogy 
visszamenjünk 50 évvel az időben, 
szívesen feltenném a kérdést a férfiaknak: 
mi a nők szerepe a társadalomban? Több, 
mint bizonyos, hogy egyértelmű választ 
kapnánk: főz, mos, takarít, gyereket nevel, 
és legfőképpen hallgat, amikor hallgatnia 
kell. De hogy is állunk a témával 
napjainkban?  

 

 

 

 

 

 

 

 

A 19. században számos feminista 
mozgalom indult, melyek a nők helyzetének 
javítására irányultak, több-kevesebb sikerrel. 
Ezeknek köszönhetően mára a női társadalom 
szerepe nagymértékben megváltozott. A 
legtöbb európai országban már lehetőségük 
nyílt beleszólni a politikába, rendelkezni saját 
testükkel, munkát vállalni a korábban nem 
engedélyezett területeken és részt venni az 
oktatásban. A kivívott egyenlőség azonban a 
szerepek teljes felborulását eredményezte. 
Számos nő vált a karrierje megszállottjává, 
ami azt eredményezte, hogy a családalapítás 
helyett a munkahelyi sikerekre való törekvés 
került az értékrend első helyére. Ennek 
köszönhetően a gyermekvállalás időpontja 
egyre jobban kitolódik, vagy akár el is marad. 
Mi több, a családfenntartó személye is 
tisztázatlan. 

Őszintén szólva, az elért feminista sikerek 
ellenére, a mai napig érződnek a 
diszkrimináció jelei a magán és közéletben 
egyaránt, és az egyenjogúság még közel sem 
teljesedett ki a lehető legnagyobb mértékig.  

Sajnálatos módon a nők helyzete a fejlődő 
országokban sokkal elkeserítőbb, mint nálunk. 
Sőt, Afrikában a mai napig bevett szokás a női 
nemi szervek megcsonkítása is. Sok 
országban, pedig tiltott a fogamzásgátlás és az 
abortusz. Ennek okai kereshetők a kulturális 
szokásokban, illetve a vallás szigorú 
megkötéseiben.   

A nők életét legjobban szabályozó vallások 
egyikének az iszlám tekinthető, melyben a két 
nem közötti egyenlőtlenség legjobb példája 
tárul elénk. Gondolhatunk elsősorban a vallás 
által engedélyezett többnejűségre, ami a 
férfiak számára abszolúte lehetővé teszi a 
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bigámiát és a nők egyszerű, de nem túl olcsó 
használatát. Védelmükre szóljon azonban, 
hogy a férfinak az összes feleségéről kötelező 
gondoskodnia anyagilag.  

Emellett újabb kérdést vett fel az a tény, 
miszerint egy társadalomban hogyan lehet a 
két nem egyenlő, ha a férfiaknál a 
házasságtörés elfogadható, azonban fordított 
esetben a nők félrekacsintásért akár 

halálbüntetésben is részesülhetnek.  

A nyugati emberek számára berögzült 
képek azonban nagy részben már korántsem 
olyanok, mint ahogyan azok a köztudatban 
élnek. A sztereotípiákkal ellentétben mára már 
gyökeresen megváltozott a perzsa nők élete is. 
Ha az internetet böngésszük, találhatunk pár 
weboldalt és fórumot, ami segítséget nyújt a 
témához, és egy valódibb képet mutat be 
nekünk:  

Bár a fekete lepel még mindig kötelező 
viselet, alatta sokszor a legújabb divat szerint 
öltözködnek a nők és félig eltakart arcukat, 
hasonlóan az európai emberekhez, ők is napi 
szinten sminkelik. Az erős erkölcsi 
szabályozottság gyakorta kihágásokkal 
színezett, és a prostitúció ott is jelenlévő tény. 
És mielőtt bárki azt gondolná, hogy az iráni 
nők a természetnek köszönhetik szépségüket, 
szembesüljön előtte a ténnyel, hogy a 
plasztikai műtétek rutin és gyakori 

beavatkozásnak tekintendők. Bár lazábbak 
lettek a társadalmi viszonyok, egy nyugati nő 
számára mégsem ajánlatos a huzamosabb ott 
tartózkodás, mert a fegyelem sokkal erősebb 
és elviselhetetlenebb, mint a mi térségünkben.  

Mindent összevetve, az 
elképzeléseink 
valószínűleg 
hatalmas 
csalódást 
képesek 
okozni, 
hiszen 
az 

életük 
sokkal másabb, 
mint azt 
gondolnánk. Ezt erősíti az a 
tény, hogy napjainkban Iránban a női egyetemi 
hallgatók száma magasabb, mint a férfiaké.  

Láthatjuk, hogy az egyenjogúság határai 
számos esetben még érintetlenül maradtak. A 
nők elnyomása és megkülönböztetése továbbra 
is élő fogalom. De vajon hány konzervatív és 
hímsoviniszta férfit kell meggyőznünk arról, 
hogy a gyengébbik nem ér legalább annyit, 
mint ők? És mi nők, tudjuk-e vajon, hogy mit 
jelent a teljes egyenjogúság? Tisztában 
vagyunk-e az előnyök mellett a hátrányaival 
is?Hiszen mint mindig, az érmének ebben az 
esetben is két oldala van.  
 

Forrás: 
http://www.google.hu/imgres?um=1&hl=hu&sa=N
&biw=1280&bih=612&tbm=isch&tbnid=xXBPQ2
dBzNcgpM:&imgrefurl=http://helsinkifigyelo.hvg.
hu/hvg/viragok- 0

P.J.  
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